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Wolimierz, 18.05.2016

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Wolimierz w roku 2015
Wprowadzenie
Działania Stowarzyszenia są realizowane zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sołecką
Strategię Rozwoju wsi Wolimierz, „Agroturystyczny Wolimierz z eko-muzeum Łużyckim”,
opracowaną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przyjętą
uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej (nr XXXI/234/2013) 28 lutego 2013, która została
zaktualizowana 09.08.2015r. podczas zebrania wiejskiego.

Władze
Rok 2015 rozpoczął się od odwołania poprzednich władz Stowarzyszenia i wyboru nowych.
Na zebraniu 15.01.2015 r. zostały przeprowadzone wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Został ustalony następujący skład
Zarząd:
●

Szymon Surmacz– Prezes

●

Jagna Jankowska – Wiceprezes

●

Monika Fijałkowska-Mokosa – Skarbnik

●

Barbara Ferenc – członek

●

Piotr Szczepański – członek

Komisja rewizyjna:
●

Karolina Karłowicz – przewodnicząca

●

Teresa Kęska – Członek

Na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 21.06.2015 Zarząd poddał się ocenie Walnego
Zgromadzenia i otrzymał absolutorium.
W trakcie kadencji z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia zrezygnowali Barbara Ferenc oraz Piotr
Szczepański. Wakaty nie zostały uzupełnione z braku chętnych do zaangażowania się w prace
Zarządu.
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Opis działalności pożytku publicznego
Działalność nieodpłatna
1) Akademia Orange „Remiks. Sztuka współtworzenia”
Projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Pobiednej.
Dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć komputerowych, plastycznych i terenowych. Dzięki projektowi
powstała otwarta, multimedialna mapa lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych,
historycznych oraz potencjału mieszkańców wsi, łącząca prace plastyczne, multimedia i nowe
technologie.
Wystawa plansz podsumowujących projekt znajduje się w szkole. Stowarzyszenie zakupiło pięć
tabletów grafcznych Wacom One, które zostały nieodpłatnie wypożyczone szkole.
Projekt został dofnansowanie w wysokości 23400 zł
Wkład własny stanowiły darowizny w wysokości 2385 zł (wkład fnansowy) oraz praca
wolontariuszy o wartości 3450 zł. Projekt został prawidłowo rozliczony.

2) UMWD „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy wsi”
W ramach projektu zostały wykonane trzy tablice informacyjno-historyczne, które są atrakcją dla
turystów coraz liczniej odwiedzających naszą wieś. Zawierają archiwalne fotografe prezentujące
jak dane miejsce wyglądało kiedyś i jak wygląda dziś. Na głównym placu Wolimierza stanęła
tablica z historycznym rysem wsi, na skrzyżowaniu koło Huskyfarm tablice z opisami starej
świetlicy i stolarni.
Dodat kow ym elementem projektu jest wykonanie nowej strony inter netowej
archiwum.wolimierz.org zawierającej zdjęcia i treści dotyczące historii Wolimierza, oraz kody QR.
Projekt uzyskał dofnansowanie w wysokości 4900zł
Wkład własny fnansowy 650 zł stanowiła darowizna.

3) Zielona Akcja „Strefa nektarodajna z żywą altaną edukacyjną w Wolimierzu”
Projekt był zrealizowany przy współpracy z Fundacja Ekologiczną Zielona Akcja. Miał na celu
poprawę estetyki wsi i ochronę owadów zapylających. Była to dalsza część porządkowania
i zagospodarowywania terenów w pobliżu przyszłej świetlicy. Dzięki projektowi został
powiększony teren ogrodu wiejskiego i zbudowana wierzbowa altana.
Wartość projektu 12500 zł. Projekt administrowany przez Fundację Zielona Akcja, Stowarzyszenie
Wolimierz odpowiadało za działania merytoryczne jako benefcjent działań (bez przepływu
środków fnansowych).

Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska
Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz przygotowało wspólną prezentację wsi w konkursie Piękna
Wieś Dolnośląska. W 2015r. Nasza praca została doceniona przez Jury. Wolimierz otrzymał
wyróżnienie w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” za „Oznakowanie
administracyjno-numeryczne domów we wsi Wolimierz”.
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Budowa marki wsi i działania promocyjne
W maju odbyło się spotkanie aktywnych mieszkańców i sympatyków Wolimierza pt: „Wolimierz.
Wola zmian i mierzalne efekty”, które miało być formą podziękowania dla wszystkich osób, które
poświęcają swój czas i pieniądze na odnowę wsi, a przede wszystkim podziękowaniem dla Adama
i Basi Ferenc za 4 lata ciężkiej pracy w roli Sołtysa i jednych z inicjatorów powołania
Stowarzyszenia Wolimierz. W czasie spotkania został zaprezentowany dorobek wolimierskich
aktywistów. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele władz lokalnych i sympatyków wsi
związanych z frmami wspierającymi działania Stowarzyszenia.

Konsultacje w sprawie budowy świetlicy wiejskiej
29.07.2015 odbyło się spotkanie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej. Na spotkanie przybyli Pan
Paweł Czyszczoń- dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Obszarów
Wiejskich), Pani Bożena Mulik z LGD Partnerstwo Izerskie, Pani Wiceburmistrz Gabriela
Pijanowska i Pani Bogumiła Tomaszewska zajmująca się w Gminie Leśna projektami Unijnymi.
Zastanawialiśmy się nad możliwościami sfnansowania budowy świetlicy oraz drogą prawną tego
przedsięwzięcia.
W efekcie tego spotkania została opracowana prezentacja i uzasadnienie budowy świetlicy
w Wolimierzu przygotowane dla Rady Miejskiej Gminy Leśna. Prezentacja została
zaprezentowana na sesji Rady Miejskiej w Leśnej 22.08.2015 r.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego wg ustawy o DPPiW
W roku 2015 działania nieodpłatne Stowarzyszenia mieściły się w zakresie:
•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

•

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

•

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Działalność odpłatna pożytku publicznego
Stowarzyszenie Wolimierz zrealizowało usługę szkoleniową z zakresu Wolontariatu
Pracowniczego, połączoną z pracami porządkowymi, renowacyjnymi i ziemnymi w centrum wsi
dla frmy SDZ Legal Schindhelm. W ramach tego działania ze środków SDZ Legal zostały
sfnansowane prace ziemne przy budowie ścieżek w planowanym parku w centrum, zakupiono
kosz do koszykówki i odświeżono ławki i rowery na placu przed kościołem.

Działalność odpłatna pożytku publicznego wg wg ustawy o DPPiW
Działania odpłatne pożytku publicznego mieściły się w zakresie:
•

promocji i organizacji wolontariatu;

•

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie: 50 572.47 zł
Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie: 49 331.07 zł
Szczegółowe zestawienie (RZiS oraz bilans) zawiera sprawozdanie fnansowe
Opracowanie sprawozdania:
Jagna Jankowska i Szymon Surmacz
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